Maria Ojala - Sky- Kosmetologi, kynsiteknikko
Olen ammatiltani Sky- kosmetologi ja kynsiteknikko. Olen
valmistunut vuonna 2010 kosmetologiksi Vaasan ammattiopistosta.
Olen iloinen, tunnollinen ja huolellinen tekijä.
Minulle on tärkeää tarjota asiakkaalle ammattimainen ja yksilöllinen
palvelu, sekä rauhallinen ilmapiiri, jotta asiakas saa mitä
parhaimman hoitokokemuksen.
Parasta työssäni ovat tyytyväiset asiakkaat sekä huippu työtiimi.
Koulutus:
Vaasan ammattiopisto - Kauneudenhoitoalan perustutkinto,
Kosmetologi 2010
LCN- rakennekynsikoulutus - Kynsiteknikko 2010
Alexandria sokerointikoulutus 2011
Mosaic- koristelukoulutus 2014
Mosaic- rakennekynsikoulutus 2018
Toimenkuva:
Kasvohoidot
Erikoiskarvohoidot
Environ-kasvohoidot sekä tuotemyynti
Ultraäänipuhdistus
Kemialliset kuorinnat
Mikroneulaus
Kestovärjäykset
Ehostus

Sokeroinnit
Geelilakkaus
Rakennekynnet
Pedikyyri
Ultraäänellä pystytään vaikuttamaan ihoon eri tavoilla. Sitä voidaan
käyttää puhdistamaan ihoa syvältä saaden epäpuhtaudet, lian ja talin
poistumaan huokosista. Ultraäänikasvohoito on kivuton tapa saada
kasvojen iho puhdistettua. Ei mekaanista ärsytystä, ei ikävää nipistelyä.
Puhdistuksessa käytetään ultraäänen tehoa, jonka ääniaallot
nostavat ihon pintakerroksissa olevat epäpuhtaudet pintaan. Hoidon
jälkeen iho tuntuu raikkaalta ja puhtaalta. Hoidon jälkeen iho jatkaa vielä
puhdistautumista ja parhaat tulokset saadaankin sarjahoidolla. Hoito
sopii myös ruusufinnistä kärsivälle iholle sen hellävaraisuuden takia.
Ultraääntä käytetään myös imeyttämään tehoaineita ihoon. Ultaäänen
värähtely ikäänkuin työntää tehoaineita ihon sisään, saaden ihon
näyttämään paremmalta ja tuntumaan kosteutetulta.
Ultraäänen aikaansaama mikrohionta ja siitä johtuva lämmönnousu
saavat ihossa aikaan kolme kasvojen hoidon kannalta tärkeää
yhteisvaikutusta.
• Ultraäänen aikaansaama energia lisää solujen välistä
aineenvaihduntaa. Voidaan vaikuttaa aktivoivasti kuona-aineiden
poistumiseen ja solujen uudistumiseen.
• Ultraääni kasvattaa ihon läpäisykykyä. Parannetaan aktiiviaineiden
imeytymistä ihoon, jolloin kaikki hoidossa käytettävät tuotteet toimivat
tehokkaammin.
• Ultraääni vaikuttaa mikroverisuonia laajentavasti; virkistää
mikroverenkiertoa, jolloin ihon väri paranee.
Ultraäänikasvohoitoa voidaan käyttää pigmenttiläiskien vaalentamiseen,
ihon puhdistukseen tai aknetulehduksien hoitoon.

Ultraäänikasvohoitojen vaikutukset ovat:
• Erittäin tehokas ihonpuhdistus
• Syväpuhdistava vaikutus
• Poistaa kuolleet ihosolut
• Poistaa mustapäitä ja talia
• Uudistaa ihoa
• Kohottava vaikutus
• Tehostaa ihosolujen uudistumista ja nopeuttaa ihon verenkiertoa
•Vähentää näppylöitä ja aknea
• Vähentää epänormaalia pigmentaatiota
• Ultraääni mikrohieronta stimulaatio
• Kosteuttava vaikutus
•Vilkastuttaa aineenvaihduntaa

Kenelle ultraäänikasvohoito ei sovellu?
Henkilöllle kenellä on:
•Sydäntahdistin
•Pahanlaatuinen ihomuutos
•syöpä
•infektio- tai tulehdusalue
•haava hoidettavalla alueella
•tehty vasta kauneusleikkaus tai laitettu täyteaineita kasvoille (asiasta
kannattaa konsultoida lääkäriä)
•antibioottikuuri akneen tai roaccutan kuuri
•ei suositella raskaana olevalle.
Parhaimmat tulokset saadaan aikaan sarjahoidolla. Seuraava käsittely
suositellaan tehtäväksi 7-12 päivän kuluttua edellisestä hoidosta, kun
puhutaan iho puhdistamisesta.

